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FLANDRIENACTIE 
CYCLING VLAANDEREN 
(VERLENG NU EN WIN) 

 

Het reglement van de actie voor verlenging of nieuw lidmaatschap/vergunning. 

1. Organisator: VZW Cycling Vlaanderen 

 

2. Periode: de campagne vindt plaats van 2 november tot 20 december 2020 

 

3. Spelregels: 

o Iedereen mag deelnemen aan de wedstrijd, met uitzondering van 
werknemers van Cycling Vlaanderen.  

o Er wordt slechts één deelname/reactie per persoon geaccepteerd (zelfde 
naam, zelfde voornaam, zelfde postadres en zelfde e-mailadres). De 
deelnemer kan maximum 1 prijs winnen gedurende de hele wedstrijd. 

o De deelname aan deze wedstrijd is gratis. 
o Elke natuurlijke persoon gedomicilieerd in België met een geldig e-mailadres 

en, met uitzondering van de werknemers van Cycling Vlaanderen of de 
organisatoren, alsook hun familieleden die onder  hetzelfde dak wonen. 
Deelnemers onder de 18 jaar dienen goedkeuring van hun 
ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) te verkrijgen alvorens aan de 
Wedstrijd deel te nemen. 

o Toegang tot deze wedstrijd gebeurt via internet.  
 
 
 

4. Wedstrijdinformatie 
o Door een recreatieve of competievergunning te verlengen, of een nieuwe te 

nemen in de periode van de wedstrijd, neem je automatisch deel aan de 
wedstrijd. Dit geldt voor alle lidmaatschappen voor sporters. 

 

5. Winnaars: De winnaars worden op de hoogte gebracht via mail. De winnaars 
worden willekeurig gekozen uit de deelnemers. 

 

6. Prijs: De prijzen staan op de site opgesomd (www.cycling.vlaanderen/verleng-nu-
en-win) 

http://www.cycling.vlaanderen/verleng-nu-en-win
http://www.cycling.vlaanderen/verleng-nu-en-win
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7. Disclaimer: De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk 
ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt 
omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende redenen, zonder enig 
recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. 

 

8. Aansprakelijkheid: 
o De Organisator, Cycling Vlaanderen, draagt geen enkele 

verantwoordelijkheid voor een onsuccesvolle poging om deel te nemen aan 
de wedstrijd (bijvoorbeeld: technische onderbrekingen, vertragingen in het 
ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens 
tijdens of na de verzending (niet-limitatieve lijst). Cycling Vlaanderen 
draagt eveneens geen verantwoordelijkheid voor eventuele ongelukken of 
schade, van welke aard ook, veroorzaakt bij de toekenning of het gebruik 
van de gewonnen prijs of bij deelname aan de huidige wedstrijd.   

o Cycling Vlaanderen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele 
onkosten of kosten voortvloeiend uit deze actie of toegekende prijs. 

o Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, 
zal dit een invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de 
andere bepalingen. Cycling Vlaanderen behoudt zich het recht voor om 
bepalingen van de wedstrijd en deze voorwaarden aan te passen, toe te 
voegen of te schrappen. 

 

9. Fraude: In  geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd 
behoudt Cycling Vlaanderen zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten. 

 

10. Privacy: De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor 
Cycling Vlaanderen. De organisator kan de persoonsgegevens opnemen in haar 
bestand om de deelnemers op de hoogte te brengen van latere acties die hen 
zouden kunnen interesseren. De organisator zal de persoonsgegevens strikt 
vertrouwelijk behandelen en met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (wet 
van 08.12.1992). De gegevens van de deelnemers en de winnaars zullen niet aan 
derden worden doorgegeven. 

 

11. Door deel te nemen geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden 
van dit reglement. 

 

 


